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Nowości
w przedszkolu

Apatorowi idzie jak nigdy
W maju przyszłego roku toruńska
spółka przeprowadzi się do strefy
ekonomicznej w Łysomicach.
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„Nowości”
sprawdziły,
jak
pierwsze tygodnie pobytu dzieci
w przedszkolach po wakacyjnej
przerwie odbiły się na kieszeniach
ich rodziców. Okazuje się, że nowe
zasady naliczania opłat są korzystniejsze niż dotychczas, jeśli dziecko zachoruje. Placówka nie będzie
pobierać pieniędzy za pobyt od
drugiego dnia, kiedy maluch będzie nieobecny. Rodzice otrzymają
również zwrot stawki żywnościowej.
Na zdjęciu grupa czterolatków
z Przedszkola Miejskiego nr 15
w Toruniu.

w ydarz e n ia

Zbrodnia niemal doskonała
Kilkanaście lat szukano dziewczyny, której ciało zakopano tuż
obok inowrocławskiego ratusza.
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Moje koncepcje, mój wizerunek, chęć otwarcia na
wszystkie środowiska lewicowe nie
zostały przyjęte. Wyciągam więc
z tego wnioski i nie zamierzam
kandydować na szefa SLD.
Ryszard Kalisz, poseł SLD
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W Toruniu kto żyw, ten płaci

w ydarz e n ia

Kaddafi zabity w Syrcie

Od Nowego Roku czeka nas fala podwyżek. Podrożeje niemal wszystko, bo magistrat musi załatać budżet
JOANNA POCIŻNICKA
Bilety po 2,70 zł i podwyższenie wieku
uprawniającego do bezpłatnych przejazdów z 65 do 70 lat to jedne z wielu
zmian, jakie czekają nas od stycznia.
Projekty uchwał będą przedstawione
na najbliższej sesji Rady Miasta.

Mahmoud Shammam - minister
informacji Narodowej Rady Libijskiej - potwierdził agencji Reuters
śmierć libijskiego dyktatora.
Niejasne pozostają okoliczności
schwytania Kaddafiego. 4strona 6
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Miało być bez zmian. Jeszcze we
wrześniu, przy okazji głosowania
nad przekształceniem toruńskiego
MZK w spółkę miejską, klub radnych Czas Gospodarzy zapewniał,
że na razie podwyżek nie przewiduje. - Ceny biletów MZK nadal
zatwierdzać będzie Rada Miasta
Torunia. Jeżeli więc nie będzie racjonalnych przesłanek, żeby te ceny
podnieść, to na żadne podwyżki
nie wyrazimy zgody - mówił na ła-

mach „Nowości” Andrzej Jasiński,
radny klubu Czasu Gospodarzy. Jak
widać, takie przesłanki musiały się
znaleźć.
- Kiedy rozmawialiśmy we wrześniu, ceny paliw oscylowały wokół
5 złotych. Dzisiaj olej napędowy
kosztuje 5,40 zł, zapowiadany jest
też wzrost akcyzy - wyjaśnia radny.
Dlatego na wczorajszym posiedzeniu Konwentu Seniorów wiceprezydent Zbigniew Fiderewicz
zaprezentował całą listę podwyżek.
- Staraliśmy się nie wprowadzać
podwyżek cen biletów MZK, ale
sytuacja rynkowa wymusza na nas
zmiany. Ze względu na rosnące
koszty paliwa oraz inflację konieczny jest wzrost cen biletów od 2012
roku - mówi prezydent.
- Nie możemy już dłużej zwlekać - tłumaczy skarbnik Torunia

Magdalena
Flisykowska-Kacprowicz. - W zeszłym roku z podwyżek
zrezygnowaliśmy, ale teraz nie ma
już takiej możliwości. Na wszystko
pieniędzy nie znajdziemy - dodaje
skarbnik.
Dlatego magistrat chce również
podwyższyć wiek osób, które komunikacją miejską mogą jeździć za
darmo. Z 65 do 70 lat.
- Każda osoba, która ukończy 65
lat, będzie mogła wykupić Kartę
Seniora. Będzie to koszt 30 złotych
na rok. Dzięki temu emeryci będą
jeździć za darmo, a my na bieżąco
będziemy monitorować, ile osób
rzeczywiście korzysta z MZK - dodaje skarbnik.
Oprócz tego planowane są również podwyżki podatku od nieruchomości, opłaty targowej czy
transportowej.

- To bardzo odważna decyzja podsumowuje Waldemar Przybyszewski, szef klubu radnych Platformy Obywatelskiej. - Zobaczymy,
jak zareagują na nią radni i mieszkańcy Torunia - dodaje.
strony 2, 8, 10
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Cena biletów
w 2012 roku:

Toruń: 2,70 zł
Bydgoszcz: 2,60 zł
Grudziądz: 2,40 zł
Wrocław: 2,40 zł
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